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Ticino Espresso Totaalservice is op zoek naar een: 
 

 

 

 

fulltime 

 

 

 

Wat houdt het werk in? 

 

Na een inwerkperiode waarin je onze koffiemachines 

van binnen en van buiten leert kennen, kom je te 

werken in onze technische dienst. 

Het gaat om een uitvoerende functie waarin je 

onderhoud en reparatiewerkzaamheden verricht in 

onze werkplaats. Ook doe je voorbereidend werk voor 

de monteurs in de buitendienst. De monteurs in de 

buitendienst kunnen af en toe door jou worden 

ondersteund. Service- en klantgericht zijn staat bij ons 

hoog in het vaandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Je hebt een MBO Elektrotechniek, Mechatronica of een daarmee 

gelijkgestelde opleiding volbracht. 

▪ Je beheerst de Nederlandse taal goed. 

▪ Je hebt een service- en klantgerichte instelling. 

▪ Je bent flexibel en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

▪ Je bent in bezit van rijbewijs B. 

▪ Je woont in de regio Zuidoost Drenthe. 

Ticino Espresso Totaalservice is een 

bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt 

met het leveren en onderhouden van 

koffie- en espressomachines. Ook voeren 

wij reparatiewerkzaamheden uit aan 

deze machines voor de horeca, bedrijven 

en particulieren. 

We zijn importeur van het iconische 

merk Faema en onder andere dealer van 

Jura- en Bravilor Bonamat. 

Wij bieden je een veelzijdige baan met enthousiaste collega’s, in een bedrijf 

waar ruimte is voor initiatief en ontplooiing. Met goede arbeidsvoorwaarden 

en uiteraard iedere dag de lekkerste koffie. 

Lijkt het je leuk om bij ons als servicetechnicus te komen werken en voldoe 

je aan de eisen die we aan deze functie stellen? Stuur dan je motivatiebrief 

met cv per e-mail naar info@ticino.nl , t.a.v. Folkert Bos. 

Wil je meer informatie over deze functie en het werken in deze branche? 

Neem dan contact op, 0591-391206. 

Of kijk voor meer informatie ook op onze website: www.ticino.nl 

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

  

 


